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WBL Nieuwsbrief 36-113. Voorjaar 2016

In het vorige nummer van de nieuwsbrief 
besteedden we al aandacht aan de rol van 
het burgerinitiatief bij het behoud van de 
Lopikerwaard. Toen ging het om het ver-
richten van achterstallig onderhoud aan 
de Wielerbrug in Lopik. In dit nummer is 
het burgerinitiatief opnieuw aan de orde. 
Dit keer wordt de schijnwerper gericht op 
een activiteit van de Stichting Lopikerka-
pel. Deze slaagde erin om met hulp van een 
grote groep omwonenden de Holle Brug in 
Lopikerkapel in zijn oude luister te herstel-
len. Dergelijke voorbeelden verdienen na-
volging. Dat is ook de mening van de WBL 
voorzitter, die in zijn bijdrage ‘Uit het be-
stuur’ de wenselijke revisie van de bruggen 
in Benschop onder de aandacht brengt. 
De schoonheid van de Lopikerwaard komt 
duidelijk naar voren in de twee interviews 
die dit nummer bevat. Het eerste is dat met 
Jos Timmermans die sinds het begin van dit 
jaar deel is gaan uitmaken van het WBL be-
stuur. Het tweede is dat met Johan Roden-
burg, de 93-jarige ex-gemeentesecretaris 
van Lopik, die de Lopikerwaard een land-
schappelijk juweeltje noemt.
Met afleving 7, waarin de veranderende 
rol van de dierenarts in de loop van de tijd 
centraal staat, nemen we afscheid van Wim 
van der Puttens ‘Geschiedenis der Dierge-
neeskunde’. Om het leed te verzachten is 
in dit nummer meteen het eerste deel van 
Wim’s drieluik over de koe, zijn favoriete 
dier, opgenomen.
Rest mij nog u veel plezier te wensen bij 
het bekijken van de prachtige foto’s die o.a. 
door Miranda Spek en Gert van Leusden 
zijn gemaakt. Om het lentegevoel aan te 
wakkeren.

Jan Reijnders, hoofdredacteur

Van de redactie

De Stichting WBL heeft als doel: het be-
houd en de versterking van het eigen ka-
rakter van de Lopikerwaard en naaste om-
geving: te weten de natuur-, landschaps- en 
cultuurhistorische waarden in samenhang 
met de leefomgeving.
De Stichting WBL is een erkende Algemene 
Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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Uit de Groene Hart Monitor blijkt dat in ons 
werkgebied gelukkig weinig verromme-
ling heeft plaatsgevonden. Dit feit is mede 
te danken aan de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruim-
telijke Verordening (PRV). Toch zijn er wat 
mij betreft nog kanttekeningen te plaatsen 
en verbeterpunten aan te dragen voor ons 
werkgebied. Ik zal er nu twee onder de loep 
nemen.

Te open landschap
Het spreekt vanzelf dat weidsheid bij het 
polderlandschap hoort. Maar het typische 
van het oude cultuurlandschap van de Lopi-
kerwaard is dat het gekenmerkt wordt door 

de aanwezigheid van houtwallen, gerief-
bosjes en pestbosjes. Uit een kaart van de 
ruilverkaveling, die ik vond in de archieven 
van de WBL uit 1978 is dat goed te zien (de 
lichtgroene en donkergroene punten, stre-
pen en vlakken geven houtwallen, bomen 
en bosschages aan). Helaas moeten we nu 
constateren dat bij de moderne bedrijfs-
voering in de agrarische sector deze ele-
menten weer voor een belangrijk deel uit 
ons landschap zijn verdwenen.
De vraag doet zich voor of er kansen zijn om 
dit probleem het hoofd te bieden. Momen-
teel is er steeds meer vraag naar producten 
uit houtopslag. Houtsnippers bijvoorbeeld 
zijn in zwang als biomassa voor elektrici-

Uit het bestuur
In de rubriek ‘uit het bestuur’ snijdt de voorzitter een of meerdere actuele thema’s aan, die 
van invloed zijn op de ontwikkeling van het cultuurlandschap van de Lopikerwaard. Dit keer 
komt aan de orde het verdwijnen van houtwallen en geriefbosjes en de bijdrage die het bur-
gerinitiatief zou kunnen leveren aan het behoud van het cultuurlandschap.

Overzichtskaart landschapselementen uit 1978 Bron: Commissie Ruilverkaveling
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teitscentrales en ook voor een moderne 
vorm van verwarming in wat grotere ge-
bouwen. Met name de Provincie en NMU 
zetten hierop in. Gedroogde houtsnippers 
worden geschikt gemaakt voor gebruik in 
speciale kachels, die via een soort trans-
portband van brandstof worden voorzien. 
Het hout dat wordt geoogst groeit vanzelf 
weer aan. Dit leidt tot minder gebruik van 
fossiele brandstoffen. Het is denkbaar dat 
het geriefbosje, dat nu om economische re-
denen moest wijken, toch weer een plaats 
krijgt in de Lopikerwaard. Een dergelijk ge-
riefbosje is ook goed voor de biodiversi-
teit van flora en fauna. In elk geval vraagt 
de WBL van bestuurders aandacht voor de 
terugkeer van geriefbosjes in de Lopiker-
waard.

Kunnen de bewoners in onze regio een bij-
drage leveren aan een fraaier landschap? 
Dat blijkt wel degelijk het geval te zijn. In het 
vorige nummer van deze nieuwsbrief was 
er al aandacht voor het burgerinitiatief om 
achterstallig onderhoud aan de Wielerbrug 
in Lopik weg te werken. Verderop in deze 
nieuwsbrief treft u een reportage aan over 
het initiatief van de Stichting Lopikerkapel 
om de Holle Brug aldaar zoveel mogelijk in 

zijn oorspronkelijke staat te herstellen.
Zoiets verdient navolging. De WBL wil dan 
ook de bruggen van Benschop opnieuw op 
de kaart zetten. Een rondgang leidt tot de 
conclusie dat ook daar sprake is van achter-
stallig onderhoud. Laten we waakzaam zijn 
dat niet zomaar een brug wordt afgebro-
ken. Het blijkt dat er plannen klaar liggen 
voor een nieuwe brug geschikt voor vracht-
verkeer. Daardoor zou de verkeersveilig-
heid ter plekke vergroot worden omdat de 
aanrijroute naar een bedrijf op de ‘smalle 
kant’ verkort wordt. Als WBL zijn we uiter-
aard voorstander van de vergroting van de 
verkeersveiligheid. We willen echter dat er 
ook aandacht is voor de vormgeving en de 
visuele inpassing van bruggen in het land-
schap. Welke vorm heeft nu meerwaarde 
voor het landschap en moeten we bij nieu-
we bruggen niet juist trachten een karak-
teristieke en fraaie brug te realiseren? Er 
moet niet zo maar een betonnen plaat met 
een leuning worden neergelegd. 
De WBL wil graag opkomen voor mensen 
die deze belangen delen. Ik ben uiteraard 
geïnteresseerd in uw suggesties. Mail me 
via: whboesten@hotmail.com

Wim Boesten

Eind maart 2016: Restauratie Holle Brug in Lopikerkapel nadert voltooiing Foto: Wim Boesten
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1. Bloklandroute
Zondag 1 mei
Deze wandeling van 8 km. loopt door de 
polder Heeswijk en is deels onverhard. We 
starten om 14.00 uur bij het voormalige 
kasteel van Montfoort. Via het park en een 
klein stukje woonwijk lopen we de polder 
in. Het is een gebied met veel weidevogels 
en wijdse vergezichten. Bij de Molenvliet 
zien we de bouwstenen van de oude mo-
len. Ook komen we vele mooie boerderij-
en tegen tijdens de wandeling. Tip: neem 
een verrekijker mee! Aan deze excursie zijn 
geen kosten verbonden.
Aanmelden via: Excursies@wbl-web.nl 

2. Vogels in Willeskop
Zondag 22 mei
In 2002 is in het boerenland tussen Pols-
broekerdam en Oudewater een waterrijk 
natuurgebied aangelegd met rietmoeras, 
graslanden en  waterpartijen. De vogels 
maken dankbaar gebruik van dit vogelpara-
dijs. Lepelaars, grutto’s, kieviten kun je hier 
in grote aantallen zien foerageren. Roer-

domp, waterral en de blauwborst verschui-
len zich in het moeras. Bruine kiekendieven  
zorgen voor spektakel. 
Wandelend op de eeuwenoude kaden kom 
je onderweg mooie vergezichten tegen. 
Ook is er een uitkijktoren.
De excursie wordt begeleid door een vo-
gelgids. Een verrekijker meenemen wordt 
aanbevolen.
We starten om 13.30 uur vanaf de parkeer-
plaats aan de Damweg tussen Oudewater 
en Polsbroekerdam.
Aan deze excursie zijn geen kosten verbon-
den.
Aanmelden via: Excursies@wbl-web.nl

3. Kinderexcursie: Op Jacht naar Water-
diertjes
Zaterdag 18 juni
Op die dag kunnen kinderen in de leeftijd 
6-12 jaar kennis maken met de wondere 
wereld van bootsmannetjes, schaatsenrij-
ders en wat nog meer in hun netje terecht-
komt. Onder leiding van een bioloog van-
gen we allerlei bijzondere slootdiertjes. Op 
kaarten zoeken we de namen op en leren 
we over hun voedsel en gedrag. 
Start om 11.00 uur op het parkeerterrein 
bij  de kerk in Cabauw. Van daaruit lopen 
we naar het Kerkepad. Meenemen: een 
schepnetje en een emmertje.  Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Er kunnen maxi-
maal 25 kinderen deelnemen.
Aanmelden via: Excursies@wbl-web.nl 

WBL excursieprogramma 2016
De WBL excursies vormen een vast bestanddeel van de activiteitenkalender van de Werk-
groep Behoud Lopikerwaard. De excursiecommissie presenteert het programma voor 2016.

Wilt u deelnemen aan een excursie? 
Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit vooraf 
bij ons aan te melden via het in de ex-
cursiebeschrijving aangegeven e-mail-
adres.

Deelname geschiedt op eigen risico.
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4. Bezoek aan de Mengelmoestuin in Berg- 
ambacht 
Zondag 3 juli
Vanaf 14.00 uur zijn we te gast bij mevrouw 
Herreveld aan de Lekdijk-Oost naast 44 
in Bergambacht. In haar zwerftuin wacht 
achter elke boom en haag een nieuwe ver-
rassing. Onder het genot van een pot pluk-
thee, zal zij ons een presentatie geven van 
het biologisch dynamisch tuinieren met 
inheemse en oude gewassen en het herge-
bruik van oude bouwmaterialen. Ook gaat 
ze ons vertellen over de werkzaamheden in 
het kruidenatelier, waar ze oliën, zalven en 
tincturen creëert van de vele geneeskrach-
tige planten en kruiden uit haar tuin. Kort-
om het wordt een zeer interessante mid-
dag. De kosten voor deze middag bedragen 
€ 4,50. 
Aanmelden via: Excursies@wbl-web.nl

5. Donateursdag 
Zaterdag 27 augustus
Als vanouds wordt de donateursdag door 
het WBL-bestuur verzorgd. De uitnodiging 
wordt u te zijner tijd toegezonden via brief 
en/of mailbox. Het programma wordt ook 
aangekondigd op de internetsite: 
www.wbl-web.nl

6. Weiwandeling
Zaterdag 3 september
We starten om 15.00 uur bij het Rustpunt 
van boerderij Kromwijk, Lopikerweg West 
88 in Cabauw. U kunt daar ook parkeren. 
Door het weiland lopen we richting de Ach-
terkaai. Jan Kromwijk vertelt ons over het 
gebied dat hij zo goed kent. Met een bootje 
steken we het water over. We  lopen vervol-
gens tussen de weilanden door: eerst over 
de  Achterkaai en later over het Kerkepad.  
Weer aangekomen bij boerderij Kromwijk 
kunnen we nog wat drinken en napraten. 
Het is een wandeling van ongeveer 6 km. 
over grotendeels onverharde paden. Deze 
wandeling is  geschikt voor alle leeftijden. 
De op- en afstap van de boot kan lastig zijn. 
Aan deze wandeling zijn geen kosten ver-
bonden. De koffie/thee bij rustpunt boer-

derij Kromwijk kost €1,-. 
Aanmelden via: Excursies@wbl-web.nl

7. Wandeling door Vlist
Zondag 9 oktober
Start: 14.00 uur, parkeerplaats aan de Bil-
wijkerweg in Stolwijk, ca. 500 m vanaf de 
West-Vlisterdijk. We wandelen via de Berg-
vlietsekade, Kraamvrouwenpad, Oost-Vlis-
terdijk en via de Bilwijkerweg weer terug. 
Het is een wandeling van 6-8 km. 
Het Kraamvrouwenpad is een boerenland-
pad over particulier terrein en loopt van de 
Bergvlietsekade naar de West-Vlisterdijk. 
De Bergvlietsekade loopt van Natuurgebied 
Bilwijk naar het Geerpad. De Bergvlietseka-
de vormt de ruggengraat van Vlist, tussen 
de drie kernen Vlist, Haastrecht en Stolwijk.  
De Bergvlietsekade is een van de oudste 
onverharde kades in de Krimpenerwaard. 
Deze wandelroute is vanaf februari open-
gesteld, doch i.v.m. het broedseizoen geslo-
ten tussen 15 maart en 15 juni. 
Aan deze wandeling zijn geen kosten ver-
bonden.
Aanmelden via: Excursies@wbl-web.nl 

Printje maken?

Vindt u het handig om een kopietje 
van het excursieprogramma op het 
prikbord te hangen of op de koelkast 
te plakken, en vindt u het zonde om 
het programma uit dit blad te scheuren 
omdat u dat nog wilt bewaren?
Maak dan een kopietje voor uzelf. Dat 
is simpel te doen door de onderstaan-
de link in te toetsen. U krijgt dan een  
PDF-versie van het excursieprogramma 
te zien die u kunt downloaden en op 
uw eigen printer afdrukken. Een kind 
kan de was doen!

www.wbl-web.nl/excursies2016.pdf
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Waarom ben je in het bestuur van de WBL 
gestapt?
‘Eigenlijk ben ik er bij toeval ingerold. Jan 
Reijnders en Wim van der Putten ken ik al 
heel lang van de Probusclub. Zij weten dat 
ik altijd op zoek ben naar een andere invul-
ling van mijn interesseveld, de juristerij. Ik 
heb daar altijd in gewerkt en probeer dat na 
mijn pensionering een beetje bij te houden. 
Toen Wim Boesten mij dus een keer vroeg 
of ik me met ruimtelijke ordeningsproble-
matiek zou willen bezighouden, antwoord-
de ik hem dat ik dat heel leuk zou vinden, 
maar dat ik daar helemaal niks vanaf weet. 
Toch heeft het me er niet van weerhouden 
om ja te zeggen, want ik hou van uitdagin-
gen. Samen met Herman Boonekamp heb 
ik onlangs een cursus gevolgd over de nieu-
we Omgevingswet die eraan komt. Erg leuk 
om te doen. Het houdt je scherp en het 
geeft een goed beeld van wat ons te wach-
ten staat.’

Kun je wat meer over jezelf vertellen? 
‘Ik ben een echt poldermens. Met de stad 
heb ik niks. Ik heb jaren in Utrecht gewerkt, 
maar was altijd blij als ik aan het eind van 
de dag weer terugreed naar de polder. 
Mijn vader is burgemeester van Harme-
len en IJsselstein geweest. Mijn hele jeugd 
lag de polder dus altijd om de hoek. Toen 
ik na mijn rechtenstudie in het notariaat 
ging werken, woonden mijn vrouw en ik in 
Vreeswijk. Het alsmaar verder oprukkende 
Nieuwegein heeft ons doen verhuizen naar 
IJsselstein. Vanwege huizencrisis in de jaren 
80 ben ik op zoek gegaan naar een ande-
re baan. Ik kwam op de juridische afdeling 
van de Rabobank in Utrecht terecht. Mijn 
werkgebied werd zoveel breder, zoveel uit-
dagender. Ik ben er gebleven tot aan mijn 
pensioen. Sport is mijn grootste hobby. Zo-
wel passief als actief. Tennissen, trimmen, 
biljarten, zaalvoetballen. Maar ook wandel- 
en fietstochten maken met mijn vrouw. Ver-

Poldermens die niks met de stad heeft
Jos Timmermans (68) draait sinds vorig jaar zomer mee in het WBL-bestuur. Hoog tijd dus 
om hem een keer voor te stellen. Wie is deze man die zich met ruimtelijke ordening gaat 
bezighouden? Wat zijn z’n drijfveren? En hoe ziet hij de toekomst van de WBL?

De favoriete plek van Jos Timmermans bevindt zich op steenworp afstand van zijn huis. Foto: Miranda Spek 
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der ben ik chauffeur op de Zenderexpress. 
Een busje waarmee we ouderen thuis op-
halen en weer terugbrengen bij uitstapjes. 
Leuk om te doen en erg dankbaar, vooral 
als je ziet hoe de mensen genieten. Je vindt 
me ook regelmatig in het Fulcotheater, 
waar wij al jaren een abonnement hebben. 
Verder hebben we vijf kinderen en zeven 
kleinkinderen en dat geeft ons ook genoeg 
te doen.’

Hoe zou jij de Lopikerwaard beschrijven?
‘Als een heel mooi stukje Nederland. Prach-
tige polderlandschappen die worden afge-
wisseld met karakteristieke plaatsjes als 
IJsselstein, Montfoort en Oudewater. Een 
heerlijk gebied om te wandelen, te fiet-
sen en - je zou het bijna vergeten – om te 
schaatsen. Want vooral op die schaatstoch-
ten zie en ervaar je de polder op z’n best! 
Mijn vrouw is een echte vogelkenner. Ze 
haalt haar hart op als we bij Willeskop wan-
delen of door de polder fietsen. Zelf kan ik 
net een merel van een mus onderscheiden. 
En ik weet dat die grote vogel die vaak op 
paaltjes zit een buizerd is. Toch geniet ik net 
zo van die tochten.’

Is het belangrijk dat een club als de WBL 
opkomt voor het behoud en de belangen 
van de Lopikerwaard?
‘Dat is heel belangrijk. Ik heb hier toevallig 
een brief van de PvdA voor me waarin zij 
hun zorgen uitspreken over de aantasting 
van het Groene Hart. Er zit een lijst met 
polders bij die al flink zijn aangetast of be-
dreigd worden. De Lopikerwaard komt er 
niet op voor. Dat geeft dus aan dat de WBL 
erin slaagt om, samen met andere partijen 
natuurlijk, dit gebied in stand te houden. 
Een ander voorbeeld is de uitnodiging van 
de gemeente Lopik om mee te denken over 
het bestemmingsplan landelijk gebied dat 
in 2018 moet worden bijgesteld. Vooruit-
lopend op de nieuwe Omgevingswet willen 
ze graag met alle belangenbehartigers van 

de Lopikerwaard aan tafel om te inventari-
seren wat voor wensen er zijn en of die pas-
sen in hun visie. Ik vind dat een goede zaak 
en we doen dat natuurlijk graag.’

Heb je een favoriete plek in de Lopiker-
waard?
‘Jazeker! En die ligt nog vlak om de hoek 
van mijn huis ook. Als ik de voordeur uit-
loop en rechtsaf sla, sta ik na vijftig meter 
op de Broeksdijk waar je zo de polder in-
kijkt. Heerlijk. Van dat weidse uitzicht ge-
niet ik vooral tegen zonsondergang.’

Hoe zie je de toekomst van de WBL?
‘We moeten overal heel goed bovenop blij-
ven zitten. Naast de leden van het huidige 
bestuur, die het gebied overigens op hun 
duimpje kennen, is het belangrijk dat er 
mensen uit het veld met ons blijven mee-
denken en meekijken. Ik schrok wel een 
beetje van de lage opkomst tijdens de do-
nateursbijeenkomst. Als ik het bestuur niet 
meetel, waren er vijftien leden. Dat vind 
ik een trieste zaak. Een ander aspect, dat 
Eise Jongsma in zijn afscheidsinterview ook 
al even aanstipte, is het gebrek aan jonge, 
nieuwe leden. Het is heel lastig om hen 
te interesseren. Bij veel jongeren komt de 
wereld tot hen via hun mobieltje. Ik denk 
dat zij daardoor veel minder binding heb-
ben met een vereniging, de natuur of de 
ontwikkeling van hun woonomgeving. Mis-
schien moeten we nadenken over activitei-
ten die deze doelgroep wel aanspreken en 
ze zo enthousiasmeren. De volgende stap is 
dan natuurlijk dat ze lid worden.‘

Wat vind je van de nieuwsbrief?
‘Die ziet er heel mooi uit en de artikelen zijn 
altijd zeer lezenswaardig. Dit blad alleen al 
zou mensen over de streep moeten trekken 
om lid te worden van de WBL… Het is die 
vijftien euro meer dan waard!’

Miranda Spek
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‘Als je houdt van de plek waar je woont, wil 
je ook de omgeving mooi houden’, beweert 
Lydia Blom (38) stellig aan haar keukentafel. 
Ze is de oprichtster van de Stichting Lopiker-
kapel en vormt samen met Diana Schilper-
oort, Alie van Soolingen en Corrie Sluis het 
bestuur. ‘Wij zetten ons in voor een mooi 
en leefbaar dorp. Dat doen we door steeds 
de samenwerking te zoeken met buurtbe-
woners. Want als je samen voor iets gaat, 
vergroot dat het gevoel van saamhorigheid 
en dan kun je veel bereiken. De nieuwe 
holle brug is daar het levende bewijs van. 
Zonder de inzet van al die enthousiaste dor-
pelingen was het nooit gelukt. Die ereprijs 
is dus zeker ook voor hen!’

Wat eraan vooraf ging
Wanneer de in slechte staat verkerende 
holle brug in de zomer van 2013 zwaar be-
schadigd wordt door een maaimachine en 
er diverse brokstukken in de wetering ver-
dwijnen, is de maat vol. Toevallig wordt in 
die tijd ook net het budget voor de in Lopik 
aanwezige bruggen vastgesteld in de ge-
meenteraad en is er de mogelijkheid tot 
inspraak. Stichting Lopikerkapel smeedt het 
ijzer als het heet is en houdt een vurig be-
toog voor het behoud van de brug. ‘Wet-
houder Spelt belooft na de raadsvergade-
ring de holle brug niet te vervangen door 
een prefab exemplaar, maar te gaan voor 
restauratie’, vertelt Blom. ‘Ook geeft hij aan 

Samen op de bres voor de brug
Dat de eeuwenoude holle brug in Lopikerkapel bijna op instorten stond, ging niet alleen de 
Stichting Lopikerkapel, maar ook veel dorpelingen aan het hart. Ze bundelden hun krachten 
en zorgden er samen voor dat er een nieuwe brug kwam. Dit sterke staaltje burgerparticipa-
tie leverde de stichting de Ereprijs voor Wijk- en Buurtbeheer 2015 op.

Groepsfoto van de Stichting Lopikerkapel op de nieuwe brug Foto: Miranda Spek 
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dat hij ons bij alle gesprekken zal betrekken. 
Om een begroting te kunnen maken, moet 
er eerst onderzoek gedaan worden naar de 
fundering van de brug. Helaas wordt dat 
steeds uitgesteld. Pas in juni 2015 wordt 
duidelijk dat de brug niet gerestaureerd kan 
worden maar moet worden herbouwd om 
duurzaamheid te garanderen.’

Een steentje bijdragen
Er wordt dus gekozen voor een nieuwe brug 
met een moderne, betonnen constructie 
waarover de hergebruikte steentjes van de 
oude brug gemetseld worden. Om te vol-
doen aan de huidige veiligheidseisen krijgt 
het nieuwe ontwerp ook leuningen. Terwijl 
de oude brug wordt afgebroken en het puin 
zich ophoopt bij Huis te Vliet, wordt er ach-
ter de schermen hard gewerkt aan de or-
ganisatie van een aantal bikdagen. Want de 
9000 steentjes die nodig zijn om de nieuwe 
brug mee te bekleden, moeten wel eerst 
schoongebikt worden. En zo wordt er onder 
de bezielende leiding van Cas van Rhenen 

door heel veel sterke ‘buurthanden’ dagen-
lang gebikt. Met als hoogtepunt de grote 
Bik Day op zaterdag 19 september 2015. 
‘Dat was echt een geweldige happening’, 
vertelt Blom enthousiast. ‘Al vanaf acht uur 
‘s ochtends was het getik van de beitels te 
horen. Iedereen uit het dorp deed mee. En 
wie niet kon bikken deed een ander klusje 
zoals de tent opbouwen, koffie zetten of de 
buurtlunch verzorgen. Iedereen voelde zich 
verbonden met elkaar en droeg een steen-
tje bij. Daardoor is het nu echt ónze brug!’
Als de brug op zaterdag 16 april officieel 
wordt geopend, loopt weer heel het dorp 
uit. De Lopikerweg Oost wordt er (net als 
bij de Prutrace) zelfs een tijdje voor afge-
sloten. Lopikerkapel heeft haar holle brug 
weer terug en dat is voor een groot deel 
te danken aan inzet van de Stichting. Lydia 
is niet de persoon om daar sterallures van 
te krijgen. Het is haar allemaal te doen om 
haar dorp. En om ervoor te zorgen dat de 
saamhorigheid niet verloren gaat, maar 
juist weer groeit. Samen met de drie an-

Bik Day Foto: Miranda Spek 
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dere bestuursleden is ze dus al weer druk 
bezig met het volgende project. ‘Met finan-
ciële steun van het Coöperatiefonds Rabo-
bank en de Rotaryclub Lopikerwaard zijn 
we bezig met twee boekenruilkastjes. Het is 
de bedoeling dat deze aan het buurthuis in 
Lopikerkapel en Uitweg komen te hangen. 
Mensen kunnen er boeken inzetten waar ze 
vanaf willen of exemplaren meenemen die 
ze graag willen lezen. Ondanks het verdwij-
nen van de bibliotheek uit Lopik, hopen we 
mensen op deze manier te stimuleren om 
wel te blijven (voor)lezen.’ 

In de historie duiken
De komende zomer zal ook de vlinderidylle, 
een ander project van de stichting, voor het 
eerst bloeien. Langs het Kapelse pad (net 
voor de Radiolaan) is een strook ingezaaid 
met bloemen waar veel vlinders op afko-

men. ‘Omdat de bloemrijke bermen waar 
we in 2014 mee gestart zijn, zo succesvol 
bleken, hebben we samen met de Vlinder-
stichting deze vlinderidylle gerealiseerd’, 
legt Blom uit. ‘Het is de bedoeling dat we 
dit bijzondere stukje berm met een aan-
tal dorpsgenoten gaan onderhouden. Zo 
dragen we ons steentje bij aan een mooie 
leefomgeving.’ Heeft ze nog een toekomst-
droom? ‘Oh meerdere’, bekent ze lachend. 
‘Ik zou graag nog wat meer in de historie 
willen duiken. Als mijn gezondheid het toe-
laat, wil ik nog een boek schrijven over het 
leven van de boeren in dit dorp. Langzaam 
verdwijnen er steeds meer boerenbedrij-
ven, dus ik moet daar niet meer te lang 
mee wachten. Ik hoop dat het mij lukt.....!’ 

Miranda Spek

Vlinderidylle Foto: Miranda Spek 



12

Even kennis maken Foto:  Xandra van der Klis

De koe als geschenk
De koe speelt een belangrijke rol in onze samenleving. De meesten kennen haar van grazend 
of tevreden liggend in een groene wei. Altijd in groepjes bij elkaar want de koe is het kud-
dedier bij uitstek. Alleen als zij moet bevallen of ernstig ziek is, verkiest zij alleen gelaten te 
worden maar dan wel met de kudde op zichtbare afstand. Helaas wordt dat beeld van een 
koppel in de wei grazende koeien de laatste jaren steeds schaarser.
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Productiviteit
In de gehele Nederlandse maatschappij 
speelt productiviteit uitgedrukt in exac-
te kengetallen een steeds belangrijker rol. 
Hoeveel wordt er geproduceerd, in welke 
tijd en met welke inzet. Dit is ook dankzij 
onze moderne techniek steeds nauwkeu-
riger te meten. Op school en op het werk, 
zelfs in de sport en aan tafel worden onze 
prestaties met een wiskundige benadering 
in beeld gebracht. Ook onze landbouwhuis-
dieren zijn niet aan deze trend ontsnapt. 
Hoeveel vlees of melk produceert het dier 
en met welke inspanning van de verzorger 
is dat gepaard gegaan? Hoeveel voer en tijd 
hebben ze daar voor nodig gehad? Ook de 
agrarische wetenschap is in staat dit uit te 
drukken in allerlei specifieke eenheden tot 
meerdere cijfers achter de komma. Daar-
voor hebben we zelfs in Wageningen een 
landbouwkundige universiteit tot onze be-
schikking. Ook al heeft een boer meer dan 
honderd melkkoeien op zijn bedrijf, hij kent 
exact de rangorde van productiviteit in zijn 
koppel. Hoeveel liters melk ze per dag pro-
duceert is belangrijk maar ook de gehaltes 
van al die liters melk spelen een zeer be-
langrijke rol. Op het oog is niet te zien of 
deze melk veel of weinig eiwit en vet bevat, 
daarom laat de boer deze gehaltes iedere 
maand door een speciaal laboratorium on-
derzoeken. Van elke koe wordt een melk-
monster afgenomen en opgestuurd. Blijft 
een koe steeds maar onder aan de lijst 
hangen dan vliegt ze vroeg of laat de laan 
uit. Een bijzonder prettig karakter van de 
koe kan dan in haar voordeel zijn want de 
boer is daar erg op gesteld en anders wel 
de boerin.
Ook vroeger had de boer wel een indruk 
van de prestaties van zijn koeien. Dat zag 
hij uiteindelijk twee maal per dag wel in 
zijn emmer. In die tijd had de boer echter 
nog geen idee van de gehaltes van die melk 
omdat het toen nog niet op de boerderij 
bepaald kon worden. Op de melkfabriek 
werd ook die tijd de door de boer aangele-
verde melk wel al op hoeveelheden vet en 

eiwit onderzocht en dienovereenkomstig 
betaald. Toen later elke individuele koe op 
de boerderij onderzocht kon worden kwam 
de boer vaak tot verrassende bevindingen. 
In zijn ogen waardevolle dieren bleken zeer 
lage gehaltes te hebben maar ook omge-
keerd. Meten doet weten is dan ook de 
reden dat hij nu elke maand al die koeien 
apart laat onderzoeken. 
In vroeger tijden was de vriendelijkheid van 
de koe belangrijker dan vandaag. Twee-
maal per dag had hij of zijn vrouw immers 
lijfelijk contact met haar tijdens het mel-
ken. Dat melken gebeurde toen nog met 
de hand, terwijl de melker op een krukje 
onder de koe zat. Je zat als melker op een 
kwetsbare plek want met haar achterpoten 
kan een koe rake klappen uitdelen. Er was 
geen hekwerk van dikke ijzeren buizen en 
stangen om de melker te beschermen zo-
als nu in onze moderne melkstal het geval 
is. De tolerantie van de moderne koe is niet 
meer zoals vroeger. Ze geven tegenwoordig 
veel meer melk maar het karakter is soms 
ook wel navenant.

Geschenk 
Sommige volkeren op de wereld zien het 
rund als een geschenk van de schepper en 
behandelen haar ook dan met veel waarde-
ring en ontzag. Het rund is in staat om de 
enorme oppervlaktes van onze aardkorst 
die bedekt zijn met gras, om te zetten in 
hoogwaardig voedsel. Al dat gras is voor de 
mens onbruikbaar en het zou uiteindelijk 
alleen maar wegrotten waarbij dan weer 
methaangas vrijkomt. Het rund zet het niet 
alleen om in melk en vlees, maar ook in 
schoeisel en kleding voor de mensheid. 
Ook de hoogstnoodzakelijke trekkracht 
werd door ossen geleverd. Dit is de gecas-
treerde mannelijke tegenpool van de koe. 
Niet het paard trok wereldwijd de ploeg 
en de kar, deze was en is nog steeds te 
schrikachtig en te hollerig daarvoor. De os 
is oersterk, betrouwbaar, goedkoop, vol-
op aanwezig en na afloop van zijn carrière 
behoudt hij nog zijn waarde als vleespro-
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ducent. Geen wonder dat over de gehe-
le wereld het rund omgeven werd met 
veel belangstelling en ontzag. Men vier-
de dit door middel van keuringen, shows, 
trekwedstrijden en (feest-)veetentoonstel-
lingen. Met Pasen werden er zelfs speciale 
Paasveetentoonstellingen georganiseerd. 
Deze bijeenkomsten waren hoogtepunten 
voor jong en oud. Ze werden omlijst met de 
nodige rituelen en versieringen. In die tijd 
was bijna iedereen nog intens betrokken 
bij het agrarische bestaan. Deze gelegenhe-
den werden natuurlijk naast het wekelijkse 
kerkbezoek ook gebruikt om elkaar te ont-
moeten.

Nationale trots
Ook in Nederland kreeg het rund eeuwen-
lang gepaste aandacht. Het was ons para-
depaardje en nationale trots. Groene wei-
den met grazende en herkauwende koeien, 
blauwe luchten en frisse, vriendelijke blauw 
gekielde boeren. Onze Goudse boerenkaas 
wordt wereldwijd als gezond, betrouwbaar 
en smakelijk ervaren. Eeuwenlang was het 
rund door veel oude en bekende Neder-
landse meesters het meest geschilderde 

dier. Vaalbruin van kleur want zo zag het er 
eeuwenlang in ons land uit. 
Gedurende de 17de eeuw was er in Europa 
driemaal een enorme uitbraak van runder-
pest, waarbij 80% van de dieren omkwam. 
Het liep slecht af met de boeren. Behan-
deling van zieke dieren of voorbehoedend 
enten was in die tijd nog niet mogelijk. 
Men wist zelfs niet eens waar de aandoe-
ning door veroorzaakt werd. Dit was de be-
langrijkste reden om veeartsen op te gaan 
leiden. De weinige runderen die het over-
leefden werden vaak nog opgeëist door 
muitende soldaten waardoor de polders 
verlaten oorden werden. 
Gelukkig waren er in het gebied van Hol-
stein, niet zo ver van ons vandaan gelegen 
in Noord-Duitsland en in Denemarken, 
nog runderen te koop. Deze waren zwart- 
en roodbont van kleur en daarvan stam-
men onze huidige runderen af. De Friezen 
hebben zich eeuwenlang, zeer deskundig 
betoond in het ‘verbeteren’ van dit oor-
spronkelijke ras. Zij hebben deze koeien 
over de hele wereld geëxporteerd. Hollan-
ders waren en zijn immers nog steeds ech-
te kooplui. Ze hadden echter ook een erg 

Tilly van der Putten met de vriendinnen van haar man Foto: Wim  van der Putten 
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goed product. Die Friese veefokkers waar-
deerden de koeien niet alleen op produc-
tie maar ook op schoonheid, karakter en 
gedrag. De koe moest vooral een ‘adellijke’ 
uitstraling hebben. De laatste eeuw vooral 
hebben de Amerikanen, misschien wel van 
Friese afkomst, deze zwart- en roodbonte 
koeien extreem geselecteerd op met name 
hogere productie. Haar nieuwe soortnaam 
werd de ‘Holstein-Friesian’ die nu per jaar 
zo maar 10.000 liter melk kan produceren. 
Een verviervoudiging van de oorspronkelij-
ke productie. In Frankrijk heet zij Frisonne 
Noire en in het Verenigd Koninkrijk en an-
dere Engels sprekende landen, British Frie-
sian. Vooral de Friese fokkers hebben er 
veel geld aan verdiend. Dat doen ze eigen-
lijk nog steeds want hun koeien gaan nog 
steeds over de wereld, zelfs Rusland is een 
grote afnemer. 

Karakter
Onze koe heeft een rustige uitstraling en 
doet met haar enorme lijf niet onsmake-
lijk of zweterig aan. Ook staat onze zwart- 
en roodbonte koe te boek als vriendelijk, 
nieuwsgierig, ondernemend en op mensen 
gericht. Heb je een weiland vol met koei-
en zonder toegankelijke drinkplaats, dan 
zet de boer daar een door de koeien zelf te 
bedienen pomp neer. Ze lijden geen dorst 
want binnen een dag hebben ze door hoe 
de pomp bediend moet worden. Al die 
prettige eigenschappen zijn geen vanzelf-
sprekendheid. Ze zijn vooral het resultaat 
van de eeuwenlange omgang van de boer 
en zijn gezin met hun koeien. Eeuwenlang 
stond de koe op de boerderij achter de keu-
kendeur en er was er vooral ’s winters heel 
intensief contact. Meestal het warmste 
plekje op de boerderij want een koe produ-
ceert even veel warmte als een kachel van 
1000 watt. Dat gecombineerd met geurig 
hooi en fris goudgeel stro vormt een ideale 
speelplaats voor kinderen.
Wordt het contact minder dan wordt de 
koe in de loop der tijd ook wantrouwen-
der en soms zelfs agressief als het haar niet 
zint. Door de grote aantallen koeien op een 

bedrijf gaat dit steeds meer een rol spe-
len. Meestal gehuisvest in grote moderne 
stallen ver weg van die keukendeur en de 
huiselijke gezelligheid. In de winter is het 
er koud, het hooi heeft plaats moeten ma-
ken voor het snelle kuilvoer en het stro is 
vervangen door rubberen matten met wat 
zaagsel. Geen aantrekkelijk uitstapje voor 
de boerin en de kinderen. De boer zal het 
meestal alleen moeten rooien. Misschien 
voelt de koe zich ook wel opgejaagd om nog 
meer melk te produceren maar daar kan ze 
zich helaas niet over uitlaten. Wellicht zou 
een koeienpsycholoog het wel boven water 
kunnen krijgen. 

Techniek
Aan de koe zal het niet liggen, zij wil de 
boer wel trouw blijven. De maatschappe-
lijke ontwikkelingen van meer vrije tijd, 
mechanisering, automatisering en roboti-
sering hebben de boer van het verzorgen 
de techniek in gedreven. Programmeren, 
installeren en repareren zijn belangrijke ta-
ken geworden van de moderne boer. Door 
de grote aantallen koeien op zijn bedrijf 
heeft hij minder tijd gekregen voor de indi-
viduele koe. De koe is nu meer aangewezen 
op zichzelf. Ze zal zich in die grote loslopen-
de kudde moeten zien te handhaven en 
kan niet meer vertrouwen op de gezagheb-
bende hand van de boer. De koe staat in de 
winter niet meer aangebonden en moet nu 
constant haar plaats in de koppel zelf blij-
ven bevechten. In een weiland kan zij vluch-
ten voor extreme overmacht maar in een 
afgesloten stal is dat niet mogelijk. Gelukkig 
missen zij de vlijmscherpe puntige hoorns, 
die worden daarom al op jonge leeftijd (on-
der verdoving) verwijderd. De allermodern-
ste koe is dan ook strijdlustiger geworden. 
Ze moet grote hoeveelheden voer zien te 
bemachtigen om aan de enorme melkpro-
ductie-eis te kunnen blijven voldoen.

Wim van der Putten.    

Wordt vervolgd....
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Spijt noch heimwee
Johan heeft nooit spijt gehad van de over-
stap naar Lopik noch heeft hij heimwee ge-
had naar Friesland. Hij voelde zich welkom 
in de nieuwe gemeente en kon samen met 
zijn echtgenote redelijk snel aarden in hun 
toenmalige woning aan de Rolafweg.
In zijn rijk gevulde archief van 58 jaren leven 
in Lopik zijn vele herinneringen bewaard 
gebleven. Wat in zijn verhaal opvalt is het 
enthousiasme over de ontwikkeling van de 
Lopikerwaard met haar schitterende natuur 
en de bescheiden trots dat hij daar zelf een 
steentje aan heeft mogen bijdragen.

Kennismaking met de Lopikerwaard
‘Voor mijn sollicitatiegesprek in Lopik kwam 
ik met de trein naar Utrecht en daarna 
maakte ik de “grote reis” verder naar Lopik. 

Ik kan wel zeggen dat dit een belevenis was: 
eerst langs Jutphaas, IJsselstein, Benschop, 
Lopikerkapel, Uitweg, Graafdijk en noem 
maar op. Het leek een weg zonder einde te 
zijn voordat ik bij het gemeentehuis terecht 
kwam. Ik haalde opgelucht adem toen de 
buschauffeur eindelijk zei dat ik kon uit-
stappen. 
De natuur met de sloten, de boomgaarden 
en rivieren voelde meteen al aantrekkelijk 
voor mij. Vanzelfsprekend was alles vreemd 
voor ons. De cultuur, vooral op godsdien-
stig gebied, de mensen, de scholen, alles 
was anders. Wij pasten ons aan en hielden 
rekening met de gewoontes van de mensen 
hier. Wij meldden ons bij de gereformeerde 
kerk in een klein oud kerkje in Lopik. Dit was 
wennen in het begin. Het was veel strenger 
en zwaarder dan we gewend waren. We 
misten het blije van het geloof. 
Toen wij kort na de geboorte van onze 
dochter haar wilden laten dopen, werd ons 
duidelijk gemaakt dat mijn vrouw tijdens 
de plechtigheid geacht werd een hoed te 
dragen. Wij moesten echt wennen aan een 
zware, niet blije kerk. Tegenwoordig is dit 
gelukkig anders en is er veel meer ruimte 
en lichtheid in onze kerk. Toen wij drie jaar 
in Lopik woonden, werd ik gekozen tot ou-
derling. Later werd mijn vrouw zelfs de eer-
ste vrouwelijke ambtsdrager als ouderling. 
Dit was vroeger onbestaanbaar.‘

Loopbaan bij de gemeente Lopik
‘Na mijn werk als hoofdcommies en lo-
co-gemeentesecretaris heb ik 15 jaar als 
gemeentesecretaris gewerkt. De verbinding 
en samenwerking met burgemeester, wet-
houders, mijn collega’s en het contact en 
de communicatie met de medeburgers heb 

Wonen en werken in een schitterend gebied
Inmiddels is de in Friesland geboren Johan Rodenhuis 93 jaar. Hij woont al ruim 58 jaar in 
Lopik. In 1950 verruilde hij Friesland voor het Noord-Hollandse Andijk. In 1957 maakte hij 
de overstap  naar de Lopikerwaard toen hij werd benoemd tot hoofdcommies en loco-se-
cretaris van de gemeente Lopik. Hij beschouwt de Lopikerwaard met zijn weidsheid, sloten,  
houtwallen en boomgaarden als een juweel van het platteland. 

Johan Rodenhuis Foto:  Gert van Leusden
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ik altijd heel belangrijk gevonden. Ik kon mij 
nuttig maken in de gemeente en voor de 
gemeenschap. Ik vond het van groot belang 
dat elke bewoner in vertrouwen een beroep 
op ons kon doen. De gemeentesecretaris 
was er voor alle lopende zaken in het ge-
meentehuis, voor de burgerlijke stand, de 
financiën, het personeel en de sociale zorg. 
Ik mocht ruim 30 jaar als ambtenaar van de 
burgerlijke stand huwelijken voltrekken. Dit 
heb ik met veel plezier gedaan. Ik voel me 
best trots dat ik zo lang voor deze gemeen-
te heb mogen werken. Als gemeentesecre-
taris en ook als mens ging ik vooral voor het 
onderlinge sociale leven in de gemeente. 
Ik was met hart en ziel betrokken als voor-
zitter bij het schoolbestuur, de kerkenraad, 
het vluchtelingenwerk, de kraamzorg, de 
thuiszorg, de stichting terminale thuiszorg 
en de jumelage.’ 

Europa
‘De jumelage speelde kort na mijn aantre-
den al een grote rol doordat de toenmalige 
burgemeester Schuman zeer vooruitstre-
vend was wat betreft de eenheid en saam-
horigheid in Europa. Deze burgemeester 
achtte het na de Tweede Wereldoorlog 
noodzakelijk dat er meer (economische) sa-
menwerking zou komen in Europa. Hij ging 
voor “nooit meer oorlog” en voor mede-
menselijkheid. Vijfendertig jaar is hij bij ons 
burgemeester geweest. Wij kregen contact 
met Lezoux in Frankrijk, Grebenstein in 
Duitsland en met Sarsina in Italië. 

We hebben zelfs een congres meegemaakt 
in Rome waar de burgemeester en ik, sa-
men met vele andere congresgangers, wer-
den ontvangen door de Paus. Er zijn nog 
steeds contacten over en weer. De uitwis-
seling tussen de gemeenten Lezoux en 
Lopik bestaat dit jaar 60 jaar. Een afvaardi-
ging van de gemeente Lopik zal aanwezig 
zijn in Lezoux waar het jubileum gevierd 
gaat worden deze zomer. Lezoux is gelegen 
in het Massif Central in Frankrijk. Europa 
stond er 60 jaar geleden totaal anders voor 
dan nu. Het is alsof de Europese eenheid 
momenteel steeds meer inlevert en verder 
verdeeld raakt. Over Europa gesproken: op 
7 mei 1962 werd aan de gemeente Lopik 
de “Europa-wimpel” toegekend. Deze werd 
tijdens een buitengewone raadsvergade-
ring in de raadszaal in Lopik uitgereikt door 
de locoburgemeester van Straatsburg. Een 
hele eer voor de bewoners van Lopik.’
 
Het ‘stedenspel’ op tv
‘Ook een leuke herinnering voor mij is het 
stedenspel in 1980. Lopik mocht toen mee-
doen aan dit door de NCRV georganiseerde 
spel. Lopik speelde tegen Scheemda met 
een sportploeg en een echte “denktank”. 
De twee gemeenten kregen dezelfde vra-
gen te beantwoorden. De opnamen waren 
in de Groenoordhallen in Leiden. Het spel 
werd rechtstreeks uitgezonden op tv. Wet-
houder Kees Verwey had verschillende tafe-
relen van het Lopiks landschap geschilderd. 
Met deze kunstwerken werden de deelne-
mers omringd. Je waande je aan de oever 
van de Lek. De toenmalige burgemeester 
Blanken noemde Lopik “Een juweel van het 
platteland’”. Lopik won van Scheemda en 
kon niet meer stuk, ook niet toen zij later 
eervol ten onder gingen in de finale tegen 
Amersfoort.’ 

Openheid en saamhorigheid
‘Er is tijdens mijn jaren als gemeentese-
cretaris veel veranderd. Er kwam meer 
openheid en transparantie naar burgers 
toe waardoor de afstand kleiner werd. Dit 
bleef zich ontwikkelen. Door de groei van 

De eerste groep jongeren uit Lezoux die Lopik bezocht.
Foto: Archief Johan Rodenhuis
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de gemeente zijn verschillende taken an-
ders verdeeld. Tegenwoordig is het zo dat 
de gemeentesecretaris vooral personeels-
manager is terwijl de griffier er is voor de 
Raad. Toen deze verandering werd doorge-
voerd was ik al lang met pensioen. Op mijn 
66ste, in 1987, ben ik gestopt met het werk 
en geleidelijk aan heb ik ook al mijn taken 
in de verschillende besturen overgedragen. 
Ik heb wel nog steeds contact met andere 
oud-gemeentesecretarissen uit de omge-
ving Zuid-West Utrecht. Twee maal per jaar 
spreken we elkaar. Wij zijn een “uitstervend 
ras”. Onze taak is overgenomen door ma-
nagers en griffiers. Als ik terugkijk merk ik 
dat ik gegroeid ben in het werk en in het le-
ven. Wonderlijk genoeg is het alsof het zich 
allemaal gisteren afspeelde. De tijd is een 
fascinerend verschijnsel. 
Sinds het jaar 2000 ben ik lid van Probus-
club “Gijsbrecht van Amstel” in IJsselstein. 
Dit is een club van leeftijdgenoten boven de 
60 jaar. Wij maken deel uit van de landelijke 
Probusclub die als doelstelling heeft het be-
vorderen van onderlinge saamhorigheid en 
vriendschap. Eens per 3 weken ontmoeten 

Stedenspel: Lopik in actie Foto: Archief Johan Rodenhuis

we elkaar in IJsselstein waar we over actu-
ele thema’s met elkaar van gedachten wis-
selen. Af en toe wordt er een spreker van 
buiten uitgenodigd. Deze contacten met 
leeftijdgenoten ervaar ik als zeer waarde-
vol.’

De ontwikkeling van de gemeente Lopik
‘Ik heb de uitbreiding en ontwikkeling van 
de gemeente Lopik ten volle meegemaakt. 
Toen ik aantrad in 1957, hoorden Jaarsveld 
en Willige Langerak al bij Lopik. Dit is ge-
beurd op 1 maart 1943. Deze samenvoe-
ging stond los van de Duitse bezetting. Het 
ontwerp lag al voor de oorlog klaar. De raad 
is er niet in gekend want die was er immers 
toen niet. Met één pennenstreek werd het 
document van de samenvoeging onderte-
kend. Er was al wel één burgemeester voor 
de drie verschillende gemeentes met drie 
aparte wethouders. Na de oorlog in 1947 
is er een start gemaakt met de aanleg van 
de provinciale weg tussen Woerden en 
Schoonhoven. 
In 1956 was deze weg gereed. Dit is zeer be-
langrijk geweest voor de “ontsluiting” van 
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Lopik. Vanaf die tijd kon Lopik groeien. Het 
verkeer hoefde niet meer “door de buurt” 
waardoor de bereikbaarheid toenam. De 
woningbouw breidde zich in rap tempo uit. 
Dat had niemand zo kort na de oorlog ver-
wacht. Alle dorpen die onder de gemeente 
Lopik vallen zijn flink gegroeid. Het idee al-
leen al dat wij toen aan de Rolafweg woon-
den en vanuit ons huis rechtstreeks naar 
Schoonhoven konden kijken. Dat gebied 
was dus nog geheel onbebouwd. Natuurlijk 
hebben de komst van elektriciteit, gas en 
riolering en niet te vergeten de ruilverka-
veling en de zorg voor de natuur ook een 
enorme bijdrage geleverd aan de uitbrei-
ding van Lopik. Wat een ontwikkeling heeft 
Lopik doorgemaakt.
Veel later, in 1988, zijn Benschop, Polsbroek 
en Polsbroekerdam aan de gemeente Lopik 
toegevoegd. Dat was kort voor mijn vertrek 
als gemeentesecretaris. Ik heb nog een jaar 
langer gewerkt, tot mijn 66ste, om dit pro-
ces mede te kunnen afronden. Tot mijn ver-
rassing werd ik bij mijn afscheid benoemd 
tot ereburger van Lopik. Voor mij is het goed 

Aanleg van de provinciale weg, dwars door de Lopikerwaard, aan 
het begin van de jaren vijftig.

Foto: Archief Johan Rodenhuis

zo, de Lopikerwaard. Om het natuurgebied 
en het evenwicht daarin te behouden zou 
ik niet meer verder willen uitbreiden. Ik las 
een dezer dagen dat de gemeente Lopik 
meedoet aan een experiment van het mi-
nisterie om een bestemmingsplan met een 
verbrede reikwijdte op te stellen. Het zou 
dan geen bestemmingsplan meer worden 
maar een omgevingsplan. Welke ontwikke-
lingen zal dit nog geven? Voorts wordt er 
landelijk ook gesproken over verdergaande 
(economische) samenwerking tussen om-
liggende gemeenten. Dit gebeurt nu al via 
de moderne communicatiemiddelen. Maar 
om echt samen te gaan als één grote ge-
meente? Ik denk er maar niet aan want bij 
samenvoeging ben ik bang dat er meer af-
stand komt en minder persoonlijke betrok-
kenheid over en weer. Ik zal echter niet be-
weren dat het nooit zover zal komen. Er zijn 
zelfs al gemeenten tegenwoordig die niet 
meer werken vanuit een gemeentehuis. 
De ambtenaren werken thuis en er wordt 
flexibel vergaderd op verschillende locaties. 
Ik denk wel dat het werk dan (nog) afstan-
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delijker zal worden en dat de communicatie 
met collega’s en burgers erop achteruit zal 
gaan.’ 

Thuis in Lopik 
‘Ik ben van mening dat de gemeente het 
groen in de omgeving naar behoren on-
derhoudt en dat de boeren doorgaans veel 
aandacht hebben voor de natuur. Wanneer 
je als gemeenschap de zorg voor de natuur 
gezamenlijk draagt, blijft de harmonie in-
tact. Prachtig is het zoals de Lopikerwaard 
is gelegen tussen de rivieren de Lek en de 
IJssel. Ik zei het al eerder: het is een juweel. 
Het weidse, de sloten en de boomgaarden 

De ‘singelganzen’ Foto: Gert van Leusden

gaan me aan het hart. Altijd ontroert het me 
als ik in het voorjaar langs de appel- en ker-
senboomgaarden rijd en de kleurenpracht 
kan bewonderen. Ik geniet volop van de vo-
gels zoals de ooievaars, de reigers, de gan-
zen en de harmonieus in groepen vliegende 
spreeuwen en kauwtjes. 
In de singel, vlak bij ons huis, zwemmen vijf 
witte ganzen die er echt bij horen. Als zij te 
eten krijgen, komen er in een mum van tijd 
ook andere vogels op af zoals bijvoorbeeld 
de meeuwen. Je merkt het wel, ik voel me 
hier in de Lopikerwaard helemaal thuis.’

Willemien Veldhuizen
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De familie Borst in Lopik
Een van de eerste schippers in dit geslacht 
van transporteurs is Klaas Borst. Hij werd 
gedoopt in Lopik op 23 november 1783. 
Hij overleed aldaar op 5 januari 1868. Hij 
trouwde in Jaarsveld met Engeltje Alblas 
uit Langerak. 
Klaas is afwisselend schipper en landbou-
wer. Samen met zijn broer Thomas voer 
hij op de ‘Zaterdagsche Marktschuit’ op 
Utrecht. Het bevolkingsregister van Lopik 
van 1825-1828 vermeldt: Klaas Borst, huis-
nummer 97, 41 jaar, hervormd, schipper. In 
het bevolkingsregister van 1850-1860 staat 
hij te boek als bouwman, kaas- en boter-
maker. Zijn zoon Cornelis is dan schipper. 
Op 16 januari 1860 vraagt Klaas Borst ont-
heffing aan als beurtschipper van Lopik op 
Utrecht, wegens ouderdom. De ontheffing 
wordt hem verleend. Zijn zoon Cornelis, die 
dus al ervaring had, nam het schippersveer 
over. 
Cornelis Borst werd in Lopik geboren op 
15 september 1827. In maart 1854 vestig-
de Cornelis zich te Jaarsveld in de polder 
Vogelzang op het dorp. Daarna op de Vijf-
hoevenkade, huisnummer 95, als schipper. 
Op 3 februari 1881 stuurde Cornelis een ge-
waarmerkte afdruk van de aankondiging zij-
ner schuitendienst van Lopik naar Utrecht 
aan ‘Heeren Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Lopik’. Dezelfde aankondi-
ging werd ook afgedrukt in het ‘Utrechts 
Provinciaal en Stedelijk Dagblad’ van 27 ja-
nuari 1881, welk blad hij erbij voegde. Later 
vertrok hij naar Bussum en overleed aldaar 
op 1 december 1918.

Deze Cornelis had drie kinderen, allen wa-
ren schipper te Lopik.
1. Klaas Borst, geboren te Lopik op 30 

maart 1861, overleden te Utrecht op 10 
maart 1933. Hij trouwde in Jaarsveld op 
22 februari 1884 met Merrigje van den 
Berg.

2. Teunis Borst, geboren te Lopik op 17 juli 
1864. Hij trouwde in Lopik op 29 mei 
1885 met Geertrui Versluis.

3. Cornelis Borst, geboren te Lopik op 22 
augustus 1868. Hij overleed in Gouda 
op 5 april 1952. Hij trouwde in Ben-
schop op 2 februari 1888 met Grietje 
Rietveld.

De familie Oosterom (Oostrom of Oostrum) 
in Jaarsveld
Deze familie was verschillende generaties 
lang beurtschipper te Jaarsveld. In de 18de 
eeuw hadden zij reeds een schippersveer 
van Utrecht naar ‘Jaarsvelder Capelle’, zoals 
het buurtschap genoemd werd dat tegen-
over Lopikerkapel lag.
De oudst bekende in dit geslacht is Huijbert 
van Oosterom; hij trouwde met Willempie 
Willems Jaarsveld. Ze hadden o.a. twee 
kinderen:
1. Willem, geboren in 1754 in Lopikerkapel 
en overleden op 3 mei 1818 in Jaarsveld. 
Hij trouwde in 1777 in Willige Langerak 
met Mergje Koolwijk. Willem woonde in 
de polder Graaf onder Jaarsveld, waar hij 
boomgaarden, grienden en rietland had. 
Op 31 oktober 1806 kocht Willem, die toen 
marktkoopman van Jaarsveld op Utrecht 
was, uit de nalatenschap van Gerrit Brand-

Vervoer en verkeer in de Lopikerwaard in 
vroeger tijden (2)
In de vorige aflevering bleek dat men in vroeger tijden voor verkeer en vervoer in de Lopi-
kerwaard vooral op de waterwegen was aangewezen. Het merendeel van zowel het perso-
nen- als het  goederenvervoer werd verzorgd door zogenaamde beurtschippers die met de 
trekschuit bij toerbeurt pendeldiensten tussen vastgestelde vertrek- en aankomstplaatsen 
onderhielden. In de Lopikerwaard van de 19e eeuw was deze tak van bedrijvigheid in han-
den van twee ‘dynastieën’: de familie Borst en de familie Oosterom (Oostrom, Oostrum). 
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wijk, een schuit en twee aken. Willem en 
Mergje kregen o.a. een zoon:

• Huibert Oosterom. Hij werd gedoopt 
te Jaarsveld op 16 september 1782 en 
overleed aldaar op 18 oktober 1871. Hij 
trouwde in Lopik met Mergje Oskam 
uit Lopikerkapel. Bekend is, dat Huibert 
in 1819 woonde in het veerhuis aan de 
Vuikebrug. Vermoedelijk onderhield hij 
de marktschuit van Jaarsveld op Utrecht, 
evenals zijn vader, wellicht geholpen 
door zijn zonen. Verschillende zonen 
noemen zich af en toe schipper.

2. Teunis, gedoopt op 5 december 1762 te 
Lopikerkapel. Hij trouwde in Lopikerkapel 
op 2 december 1787 met Geertje Dekker. 
Zijn vader, Huijbert Oosterom, kon wegens 
hoge ouderdom zijn schippersveer en zijn 
‘bouwerij’ niet meer waarnemen, en droeg 
beide over aan de genoemde zoon Teunis, 
die bij hem woonde. Dit geschiedde op 28 
maart 1788 voor schout en schepenen van 
Jaarsveld. Teunis mocht alles beheren, ‘ge-
lijk het een goed, braaf en Christelijk kind 
betaamt’. Wel moest hij zijn vader zakgeld 
uitkeren. Teunis en Geertje hadden o.a. 
twee zonen: Teunis en Jacobus.

• Teunis Oosterom werd geboren op 
24 december 1789. Hij was schipper en 
overleed in Jaarsveld op 20 augustus 
1825. Hij trouwde in Jaarsveld op 5 ja-
nuari 1815 met Geertrui Streef uit IJs-
selstein. Hij onderhield vermoedelijk het 
beurtveer op Schoonhoven. Teunis en 
Geertrui kregen o.a. een zoon Teunis.

•• Teunis Oosterom werd geboren te 
Lopik op 14 februari 1815, overleed 
te Jaarsveld op 2 september 1877. Hij 
trouwde op 4 februari 1841 te Lopik 
met Adriana van Dijk. Zij woonden op 
het Graaf Zandpad. Teunis onderhield 
vermoedelijk al op jeugdige leeftijd 
het schippersveer op Schoonhoven.

• Jacobus Oosterom werd geboren op 
27 augustus 1805 in Jaarsveld en over-
leed op 13 februari 1886 in Jaarsveld. 
Zijn eerste huwelijk is met Margaretha 
Verbaan uit Jaarsveld. Daarna trouwde 
hij met Aartje de Rie uit Lopik en trouw-

de tenslotte op 11 december 1866 met 
Teuntje de Ridder uit Lopik. Volgens het 
bevolkingsregister van 1850-1860 woont 
Jacobus met zijn gezin in huisnummer 9 
in de polder Batuwe. Vermoedelijk on-
derhield hij het beurtveer vanaf de Uit-
weg naar Utrecht. Uit zijn derde huwe-
lijk kreeg hij o.a.:

•• Cornelis Oosterom. Geboren in 
Jaarsveld op 7 februari 1849. Hij 
overleed in IJsselstein op 23 februari 
1897. Hij trouwde in Lopik op 17 de-
cember 1874 met Catharina Helsloot 
uit Lopik. Ook hij was schipper van 
beroep.

Tenslotte een gedicht van Tijssens dat het 
leven en de sfeer op een trekschuit tref-
fend beschrijft: 
 
‘Wie kan de vinding van de trekschuit 
ooit waarderen?
Men reist, als zat men thuis; geen 
schokken, draaien, keeren 
ontrust het lichaam, ’t zij men vaart bij 
dag of nacht, 
Men vindt al slapende zich op de plaats 
gebracht’.

Bram van Oort

Bronnen:
M.W.J. de Bruijn e.a. redactie (1984): ‘Ach 
lieve tijd’: 

• Dertien eeuwen Utrecht, de Utrechters 
en hun reislust. 
• Dertien eeuwen Utrecht, de Utrechters 
en hun handel. 

Henk Povée (2004): Tien eeuwen tussen Lek 
en IJssel.
Jan Greive (1993): De Stichtse Rijnlanden. 
Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse 
waterschappen. 
Werkgroep Heemkunde Lopik (1977): Ver-
halen uit de Streek. 
Cor de Bruijn (2013): Die wilde jongens van 
de Bruijn.
Nel van Oort-Klaver (1993): Uit: Stichtena-
ren in vroeger jaren. 
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De eerste veeartsenijschool in 1762 in 
Frankrijk
Niet alleen boeren maar ook de overheid 
schreeuwden om deskundige mensen, die 
zich speciaal met al deze veeziektes zouden 
gaan bezig houden en die daar ook voor 
opgeleid zouden worden. De plattelands-
bevolking in Frankrijk was zo verarmd dat 
daar, in opdracht van de overheid, als eerste 
ter wereld een specifieke veeartsenijschool 
werd op gericht. De spits werd afgebeten 
door Claude Bourgelat, die directeur was 
van een rijschool in Lyon. Daar verscheen 
dan ook deze eerst veeartsenijschool, die 
later verplaatst werd naar Alfort. De Fran-
se plattelandsbevolking welke in die tijd 
nog overwegend agrarisch was, was door 
de voortdurende uitbraken van de veepest 
failliet gegaan. Zij kon zodoende ook niet 

meer aan haar belastingverplichtingen vol-
doen. Voor de Franse koning was dit een 
reden om mee te werken aan de oprichting 
van de eerste veeartsenijschool van Euro-
pa. Door al die oorlogen en de dure hof-
houding kwam de bodem van de schatkist 
in zicht. De veeartsenijschool bracht niet op 
stel en sprong een oplossing voor al die in-
gewikkelde veeziektes. Toen bovendien ook 
nog de graanoogst mislukte, was Frankrijk 
rijp voor de Revolutie. 
Frankrijk werd het veterinaire centrum van 
Europa. Van daaruit verspreidde de veeart-
senijkunde zich over de rest van het conti-
nent. Het waren niet alleen de boeren die 
belang hadden. Ook het leger had behoefte 
aan deskundige veeartsen. Vooral voor de 
cavalerie, die toentertijd in Frankrijk en in 
andere grote landen zeer omvangrijk was.

Geschiedenis der diergeneeskunde 7 (slot)
Na lange omzwervingen door het land van de diergeneeskunde besluit Wim van der Putten 
zijn relaas met een bespreking van de wederwaardigheden van de grote veeartsenijscholen 
die in Frankrijk in de 18e en in Nederland in de 19e eeuw werden gesticht.  

Terra cotta buste van Claude Bourgelat door Bernard Griffoul-Dorval Foto: Roland Darré
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De eerste veeartsenijschool, en later ook 
die in Nederland, had een militaristische 
structuur. Het werd een soort kazerne, in-
tern, uniform en een strenge discipline. De 
wetenschap werd ingebracht door veteri-
nair geïnteresseerde artsen/medici die vaak 
wel weer ver af stonden van de dagelijkse 
veterinaire praktijk op het arme platteland. 
De eerst veeartsen die in Frankrijk en al die 
andere landen van Europa werden opge-
leid, waren veel te theoretisch geschoold. 
Zij kregen daardoor op het platteland geen 
voet aan de grond. Met de opgeleide paar-
denveeartsen voor het leger ging dat be-
ter. Al in de daaraan voorafgaande eeuwen 
stond de paardengeneeskunde op een veel 
hoger plan dan die van de andere diersoor-
ten. Paarden en zelfs muildieren speelden 
een belangrijke rol in het leger en tijdens 
de talrijke oorlogen die zij uitvochten. In de 
Boerenoorlog in Zuid-Afrika bijvoorbeeld 
sneuvelden 400.000 paarden. In de eerste 
wereldoorlog was dat aantal gelijk aan dat 
van soldaten en burgers: samen ongeveer 
zes miljoen. Geen ossen maar paarden 
zorgden al eeuwen voor de logistiek in het 
leger.

Rijksveeartsenijschool in Utrecht, opge-
richt in 1821
De gediplomeerde veeartsen worden al 
ruim twee eeuwen opgeleid op daarvoor 
speciaal ingerichte opleidingen. Zoals ge-
zegd was de allereerste in Europa die in 
Lyon en Alfort in Frankrijk, opgericht in 
1762. Daarna volgden er vrij snel een 30-tal 
verspreid over Europa. Duitsland alleen al 
had er tien. 
Nederland volgde pas in 1821, 50 jaar na 
Frankrijk. Na decennia van politiek gebak-
kelei en eindeloos getreuzel werd in de 
buurt van de stad Utrecht het drie ha. grote 
landgoed Gildestein aangekocht om er een 
Rijksveeartsenijschool te stichten. De naam 
doet vermoeden dat de overheid dit alle-
maal ging financieren. Niets is minder waar. 
Het waren de boeren zelf die alles gingen 
bekostigen uit het door henzelf opgerichte 
Veefonds. Dit fonds was ooit door de boe-

ren zelf in het leven geroepen om te kunnen 
bijspringen als veehouders de dupe werden 
van de dood en verderf zaaiende veepest. 
De boer kreeg dan 1/3 van de waarde van 
de gestorven dieren vergoed. Het Veefonds 
trok zich na 30 jaar terug als geldschieter 
van de veeartsenopleiding omdat het fi-
nancieel aan de grond was geraakt door de 
enorme en langdurige veepestuitbraken. 
Bovendien waren de boeren niet te spre-
ken over de kwaliteit en de kunde van de 
daar opgeleide veeartsen. Na veel vijven en 
zessen besloot minister Thorbecke op het 
nippertje om de veeartsenijschool dan toch 
maar onder zijn hoede te nemen en deze 
na een zeer grondige reorganisatie alsnog 
een tweede kans te geven. 
Het ging in die tijd nog over een klein aan-
tal leerlingen. De school kon er in totaal 50 
huisvesten, intern en onder streng milita-
ristisch regiem. Gedurende de eerste der-
tig jaar bekostigde het Veefonds alles voor 
deze studenten. Eenmaal afgestudeerd 
moesten zij als tegenprestatie gedurende 5 
tot 10 jaar tegen een vergoeding van 500 
gulden per jaar voor het Veefonds werken. 
Daarnaast mochten ze vrij praktiseren op 
de boerderij. Helaas moesten de boeren 
niet veel hebben van de belezen veeartsen 
die voor praktische vaardigheden onge-
schikt waren. Als je als afgestudeerd vee-
arts geluk had, kon je een overheidsbaantje 
bemachtigen. Voor velen werd het echter 
een armlastig bestaan. Zij gingen dan ook 
vaak andere werkzaamheden verrichten 
om het hoofd financieel boven water te 
kunnen houden. De animo om veeartsenij-
kunde te gaan studeren werd bijna nihil. Er 
waren jaren dat zich geen enkele leerling 
aanmeldde. De afgestudeerde paardenvee-
artsen voor het leger hadden meer moge-
lijkheden. Het werd voor de Rijksveeart-
senijschool moeilijk om te overleven, het 
werd een kwestie van lange adem. 
Vaak wordt uit nood en verveling creativi-
teit geboren. Dat was ook hier het geval. 
Het bestaande veeartsenwerk op de boer-
derij werd al eeuwen ingevuld door veever-
loskundigen en andere deskundigen, empi-
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risten genaamd, die soms minachtend als 
kwakzalvers werden betiteld. Vaak fungeer-
den zij al generaties lang binnen een familie 
met een bewezen degelijkheid en een ver-
trouwensband met de boeren. Er zal zeker 
hier en daar wel een kwakzalver/charlatan 
tussen gezeten hebben, maar boeren lieten 
zich in die tijd ook niet bedotten. Veeartsen 
moesten gewoon wat proberen toe te voe-
gen of met iets nieuws te komen zoals dat 
in elk marktsegment gebeurt. Dat deden 
ze heus wel maar ondanks geduld en inzet 
komt succes immers te voet. De toekomst 
lag voor hen in het oplossen van de grote 
veeziektes waarvoor de veeartsenijkunde 
uiteindelijk ook in het leven geroepen was, 
en niet in het beconcurreren van de empi-
risten. Het is dan ook de vraag of het wel 
redelijk was dat de overheid het die em-
piristen steeds moeilijker ging maken. Zij 
werden bijvoorbeeld achteraf nog gedwon-
gen om examens af te leggen, behalve als 
ze al meer dan tien jaar in het vak zaten. 
De werkloze veeartsen begonnen echter 
steeds luider te morren dat ze omkwamen 
van armoede omdat er geen werk voor hen 

was. 
Het duurde nog bijna een eeuw voor de 
veeartsen eindelijk een beetje toekomst 
kregen. Door de toevallige fantastische 
wetenschappelijke ontdekkingen uit die 
tijd kwamen er langzamerhand entstoffen 
tegen al die afschuwelijke ziektes. Toen de 
waardeloze entstof van Pasteur tegen vlek-
ziekte, een zeer besmettelijke ziekte bij var-
kens, werd ingehaald door de verbeterde 
entstof van Lorentz, werden binnen enke-
le jaren alle varkens daarmee ingeënt. De 
entstof was weliswaar duur en de toedie-
ning ervan omslachtig maar dat was voor 
de boeren en zeker ook voor de veeartsen 
geen bezwaar. Ook door de uiteindelijke 
georganiseerde bestrijding van de veepest, 
longziekte, kwade droes, hondsdolheid, 
miltvuur, boutvuur en nog vele andere 
ziektes, kwam er een breed draagvlak voor 
veeartsenijkunde, ook van de boeren en 
hun organisaties. Daarvoor moest wel eerst 
een Veeartsenij Staatstoezicht in het leven 
worden geroepen, dat streng ondersteund 
werd door de Veterinaire Politie.
Men kan de eerste veeartsenijscholen ver-

Rijksveeartsenijschool in Utrecht begin 20e eeuw Bron:  Bibliotheek Diergeneeskunde Utrecht
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wijten dat ze veel te medisch en theoretisch 
waren en te weinig gericht op het eigenlijke 
werk op de boerderij. Maar de mogelijkhe-
den om iets zinnigs te doen in het belang 
van dier en boer waren in die tijd nog te be-
perkt. Er was nog weinig bekend en goed 
onderzocht. “Wel gelezen maar nooit ge-
daan”, was het oordeel van de boer. Maar 
ook de gediplomeerde veeartsen wisten 
veel minder dan de boeren dachten. De tijd 
was er nog niet rijp voor. Dat veranderde 
snel op het einde van de 19de eeuw. De 
bacteriologie en de virologie brachten een 
totale ommekeer in de ziekteleer te weeg. 
De oorzaak van vele ziekten werd in de loop 
van enkele decennia opgehelderd. Eindelijk 
kon men gerichte actie gaan ondernemen. 
Grote namen als Louis Pasteur, Robert Koch, 
Löffler, Bang en Ehrlich hebben blijvend een 
stempel op de genees- en diergeneeskunde 
gedrukt. In de chirurgie werd de antisepsis, 
ether- en chloroform narcose ingevoerd en 
werd de röntgenologie toegepast.
Ook de vleeskeuring werd bij wet geregeld. 
Elke grote plaats was verplicht een abattoir 
te hebben met een door veeartsen geleide 
vleeskeuring. Daarvoor was het een trieste 
janboel. Alles werd geslacht en helaas soms 
opgegeten. In de huidige tijd zijn er van 
de 7000 dierenartsen in Nederland 1500 
werkzaam in de sector van vleeskeuring, 
onderwijs en gezondheidzorg voor dieren 
en mens.
Na afloop van de eerste wereldoorlog ging 
alles in een enorm tempo door. De belang-
stelling voor de kleine huisdieren nam sterk 
toe. Op dit ogenblik is dit de grote werkgever 
voor de dierenarts in de westerse wereld. 

In 2014 zijn in Nederland van de 3000 prak-
tijk houdende dierenartsen er ruim 2000 
werkzaam in de sector gezelschapsdieren. 
Er zijn op het ogenblik nog 13 praktijken die 
zich uitsluitend met landbouwhuisdieren 
bezig houden. Was het 50 jaar geleden nog 
een mannenberoep met een enkele dame, 
nu is 75% van de dertigjarige dierenartsen 
vrouw. De werkzaamheden op de boerderij 
worden steeds bedrijfsmatiger en groot-
schaliger, die van de gezelschapsdieren 
steeds humaner. De mogelijkheden voor de 
behandeling van het gezelschapsdier lopen 
bijna parallel met die van de mens, soms 
met een paar jaar vertraging. MRI, CT-scan 
en Echo staan tot onze beschikking om de 
diagnostiek nog meer te verfijnen. Osteo-
synthese, thoraxchirurgie, kankertherapie, 
het hangt allemaal wel vaak af van de finan-
ciële middelen en de mentale instelling van 
de cliënt.
Het zijn twee verschillende werelden ge-
worden. Het landbouwhuisdier is een pro-
ductiedier geworden met een barcode en 
een negencijferig computernummer. Ken-
getallen bepalen meestal haar toekomst 
en de kosten van een behandeling mogen 
niet uitstijgen boven haar marktwaarde. 
Het gezelschapsdier is door een waanzinnig 
gesleutel aan het erfelijke materiaal omge-
bouwd tot een vaak zielig biologisch geheel 
dat zonder dierenarts bijna niet meer kan 
overleven. De hond en de kat gaan nu door 
het leven met van die mooie jongens- en 
meisjesnamen die ooit voorbehouden wa-
ren aan de koe. 

Wim van der Putten

Grootste werkgevers Bron:  Dierenarts Schut
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